
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Pastoral do Turismo: importância e desafios para as JMJ23 
Observatório Pastoral 

Entre os dias 2 e 4 de Fevereiro decorreram em Coimbra as V Jornadas Nacionais da Pastoral 
do Turismo, focadas na temática “A caminho de uma Pastoral Laudato Si”. Foram abordados os 
principais desafios que se colocam à Pastoral do Turismo, com especial relevância para o facto de 
em muitas dioceses ainda não existirem organismos especificamente vocacionados para esta área 
específica e para a necessidade de recursos humanos e materiais que possam estruturar e organizar 
linhas de acção estratégicas e capacitar os agentes no terreno. 

Na apresentação por parte de sete dioceses dos respectivos organismos com competências na 
área da Pastoral do Turismo foi manifesta a existência de realidades muito distintas, tanto no que 
concerne ao seu enquadramento, variando entre as áreas dos bens culturais e as da pastoral social e 
mobilidade humana, como no que se refere às acções desenvolvidas. Presenciam-se ainda muitas 
indefinições e a ausência de uma actuação concertada e estruturada a nível diocesano e nacional, 
pelo que o caminho a realizar é muito e exigente. 

Em várias intervenções foram colocados alguns dos problemas que se colocam no âmbito da 
pastoral do turismo, nomeadamente no que concerne à conservação do património, à abertura das 
igrejas, à forma de acolhimento dos visitantes, à falta de guias preparados e capazes de 
transmitirem a identidade do património religioso e à escassez de recursos de comunicação 
qualificados não só no que se refere à informação histórica e artística, como também do 
significado dos espaços e dos objectos. 

Sendo o acontecimento que marcará o ano de 2023, as Jornadas Mundiais da Juventude foram 
apresentadas como uma oportunidade estratégica para a Pastoral do Turismo. Isabel Figueiredo, 
Directora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, abordou o tema “JMJ 2023: o 
mundo em Lisboa para viver a fé e descobrir um país”. Apresentou vários vídeos e depoimentos 
representativos do alcance e das expectativas em relação a este evento, com impacto nacional e 
internacional e salientou que este encontro de festa da juventude deve constituir também um 
reforço do encontro dos jovens com Deus, com desafios onde se cruzam várias áreas, entre as 
quais a descoberta do património da Igreja. Para além da semana que será centralizada em Lisboa, 
foi dada especial relevância à semana que antecede as Jornadas, concretamente os dias nas 
dioceses, que constituem uma oportunidade para os agentes locais pensarem em acções que 
envolvam os recursos turísticos da Igreja, que devem ser integrados numa comunicação dinâmica e 
criativa. O cuidado no acolhimento e na forma de partilha dos espaços da Igreja proporcionará aos 
jovens uma fruição integradora, capaz de acrescentar sentido à sua pertença religiosa e de serem 
mais conhecedores da cultura, das tradições, das vivências das comunidades que visitam. Um 
conhecimento do outro que será também consequente na caminhada interior de cada jovem como 
cristão. Neste âmbito, é necessário programar com antecedência e trabalhar em rede para que as 
JMJ23 sejam vivas ao nível do acolhimento e da disponibilização do património, contribuindo que 
também por esta via os jovens saiam mais enriquecidos em termos de conhecimento e da presença 
de Deus nos seus corações. 
Pastoral da Cultura e Turismo da Diocese de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I        Lev 19, 1-2.17-18 
«Amarás o teu próximo como a ti mesmo» 

 

Leitura do Livro do Levítico 
O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala a toda a comunidade dos 
filhos de Israel e diz-lhes: ‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, sou 
santo’. Não odiarás do íntimo do coração os teus irmãos, mas corrigirás o teu 
próximo, para não incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, nem 
guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Eu sou o Senhor». Palavra do Senhor. 
 
SALMO RESPONSORIAL    Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a) 
Senhor, sois um Deus clemente e compassivo. 
 
LEITURA II                1 Cor 3, 16-23 

«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus» 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios 
Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em 
vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de 
Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém tenha ilusões. Se alguém entre 
vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. 
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, como está escrito: 
«Apanharei os sábios na sua própria astúcia». E ainda: «O Senhor sabe como 
são vãos os pensamentos dos sábios». Por isso, ninguém deve gloriar-se nos 
homens. Tudo é vosso: Paulo, Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as 
coisas presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois de Cristo, e Cristo é de 
Deus. Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO        Mt 5, 38-48 

«Amai os vossos inimigos» 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Ouvistes que foi dito aos 
antigos: ‘Olho por olho e dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: Não resistais 
ao homem mau. Mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a 
esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal, para ficar com a tua túnica, 
deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma 
milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as costas a 
quem te pede emprestado. Ouvistes que foi dito: ‘Amarás o teu próximo e 
odiarás o teu inimigo’. Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai por 
aqueles que vos perseguem, para serdes filhos do vosso Pai que está nos Céus; 
pois Ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se 
amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem a mesma 
coisa os publicanos? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de 
extraordinário? Não o fazem também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, como 
o vosso Pai celeste é perfeito». Palavra da salvação. 
 

Palavra na Vida… 
 

No Domingo passado, Jesus convidou-nos a fazer uma releitura dos 
Mandamentos da Lei de Deus para que continuem a ser pontos de referência para as 
acções e palavras de todos aqueles que O querem seguir. Jesus falou-nos do 
homicídio, do insulto ao irmão, da fidelidade matrimonial, de divórcios, de juramentos… agora, 
fala-nos do amor aos irmãos. Jesus deseja que aqueles que O seguem não se limitem a fazer as 
coisas e a viver a vida como os outros, mas que façam um pouco mais, que encarem cada 
momento da vida para além da simples justiça. Jesus disse: “Sede perfeitos como o vosso Pai 
celeste é perfeito”. “Ele faz nascer o sol e chover sobre os bons e os maus, os justos e os 
pecadores”. Portanto, não podemos amar somente aqueles que gostam de nós, que nos apoiam ou 
que falam bem de nós; é preciso saber amar os inimigos. É desta forma que se caminha para o 
Reino e este caminho faz-se progressivamente. Quando se afirmava “Olho por olho, dente por 
dente”, já era muito bom, porque se punha limites à vingança. Mas, agora, há que ir mais adiante, 
sendo mais generoso: não responder ao mal com o mal, apresentar a outra face, a quem exige a 
túnica dar também o manto, se te obrigarem a caminhar uma milha, acompanha-o durante duas. É 
necessário saudar aquele que me rejeita, perdoar a quem me insulta e me calunia. 

Mas, cuidado! Não se trata de evitar o conflito. Uma apresentação simplista desta 
mensagem levou a que muitos chegassem à conclusão de que esta maneira de viver supõe calar e 
não resolver os problemas. Muitas vezes, o silêncio pode ser prejudicial e ser cúmplice do mal. 
Tantas vezes a correcção fraterna é necessária e importante, como diz a primeira leitura. Amar não 
significa cruzar os braços, deixar correr, nem renunciar a uma possível acção comprometida na 
luta contra as situações injustas. O estilo de vida, proposto por Jesus, consiste em fazer estas coisas 
normais do dia-a-dia a partir do amor e não do rancor e da vingança. Então já se entende o que é 
dar a outra face ou dar também o manto a quem nos exige a túnica. Não é para se interpretar à 
letra, mas como um convite a não responder com violência nem com vingança. Quando deram a 
Jesus uma bofetada, no momento da Paixão, Ele não apresentou a outra face, mas perguntou a 
razão da bofetada, ou seja, que mal tinha feito. 

Para muitas pessoas, este programa de vida é uma utopia e uma fantasia, não se 
consegue realizar. Será bom recordar o que S. Paulo diz na segunda leitura: “Não sabeis que sois 
templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós?”. Este Espírito que temos em nós torna 
possível esta utopia. Tantos testemunhos de vida, onde esta utopia se concretizou! O próprio Deus 
afirmou: “Sede santos, porque Eu, o vosso Deus, sou Santo”. Antes de morrer na cruz, Jesus Cristo 
perdoa aos que o condenaram. Tantos santos e santas, no decorrer da história da igreja, deram o 
mesmo testemunho: Estêvão, Inês, Luzia, etc. 

Vivemos numa sociedade violenta, num tempo marcado pelo ódio e pela injustiça. Ao 
ler o Evangelho deste domingo podemos interrogar-nos como é possível amar os inimigos. Amar 
os inimigos, humanamente falando, pode tornar-se um fracasso. Mas S. Paulo apresenta-nos 
aquela que pode ser a solução quando diz: “Vós sois de Cristo”. E Cristo é o Ressuscitado, que 
morreu de amor pela humanidade; inclusivamente por aquele que O traiu, pelo que duvidou d’Ele, 
por aquele que O criticou, e pelo que O negou. Na medida em que Cristo se formar em nós, vamos 
adquirindo também a capacidade de amar até ao limite. Não pensemos tanto como Jesus faria; 
perguntemos, sempre, como é que Cristo amou. É por Cristo que seremos capazes de amar assim. 
O amor transforma a realidade de tal forma que iremos encarar os nossos inimigos como pessoas 
carentes da experiência do amor divino. 

Que o Senhor nos faça pessoas livres, amando sem esperar nada em troca. Só assim 
mudaremos o mundo à nossa volta. 
 

ORAÇÃO… 
Senhor, purifica o meu coração para que eu possa amar como Jesus nos 

ensinou. Dá-me a graça de não ceder à tentação da vingança e de não procurar 
a retaliação. Que eu saiba, Senhor, amar os que me querem mal e que a minha 
oração por aqueles que me perseguem os torne homens novos. E faz com que, 
assim, eu vá experimentando que só o amor e o perdão renovam e são capazes 
de transformar o mundo. 
 


